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Spor af vikinger i Dall
Kan være fra Harald Blåtands tid

Af 
ChristiAn  
Vrængmose
Jensen

I foråret 2019 udførte Nordjyllands Historiske Museum en ar-
kæologisk forundersøgelse ved Lille Dallvej i landsbyen Dall, der 
ligger ved Østerå-dalen få kilometer syd for Aalborg. Forunder-
søgelsen skulle vise, om der findes arkæologiske spor under mul-
den. Og selvom det nok var forventet at finde noget, så er for-
undersøgelsens resultater alligevel overvældende. Næsten overalt 
i de gravede søgegrøfter fandt vi spor efter forsvundne huse fra 
landsbyens ældre historie. 

Der er ikke efterfølgende foretaget en egentlig udgravning af 
de fundne spor, men det kan alligevel være interessant at dykke 
lidt ned i forundersøgelsens resultater og se på, hvad fundene kan 
fortælle os.

Det undersøgte areal i Dall ved Lille Dallvej 5. De forskellige 
farver angivet de fundne arkæologiske spor i søgegrøfterne. 
Grubehuse er vist med grøn. Det mørkere grønne grubehus blev 
delvist udgravet som det eneste. Blå angiver gulvrester af kridt 
og ler, mens rød er stolpehuller, smågrøfter mm.
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Grubehuse og huse fra vikingetiden
Det undersøgte areal skråner mod sydvest, så der er tale om en 
højtliggende del mod nordvest og en lavere del mod sydvest. På 
især den højtliggende del blev fundet mange stolpehuller, som 
stammer fra mindst fem bygninger fra vikingetid og middelalder. 
Desuden blev der fundet spor efter mindst otte såkaldte grube-
huse. Det er små værkstedshytter med en længde på typisk tre til 
fire meter og et gulv, der ligger op til en halv meter under terræn 
i en gravet grube. 

Grubehuse har i de senere årtiers arkæologi vist sig at være 
talrigt forekommende i bebyggelserne ved den østlige del af Lim-
fjorden, hvor de især stammer fra 600-800-tallet.. Denne date-
ring kan også være gældende for grubehusene i Dall, men i hvert 
fald tre eller fire af de fundne huse synes at være yngre. Et særligt 
træk ved de formodede, yngre grubehuse er, at de ser ud til at 
have være usædvanligt store. Et af dem blev frilagt i hele i sin 
udstrækning og viste sig at være mere end fem meter langt.

Det er også genstandsfund, der indikerer, at nogle af grube-
husene kan stamme fra den yngre del af vikingetiden (ca. 950-
1050), og nok snarest den ældre halvdel af denne periode. Histo-

Et delvist udgravet grubehus 
set mod sydvest med Dall 
kirke i baggrunden.
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risk hører husene derfor – måske – hjemme i tiden, hvor Harald 
Blåtand eller sønnen Svend Tveskæg var konge.

Det drejer sig blandt andet om en ridespore af jern og et 
vægtlod af en kobberlegering og jern. Begge er ganske atypiske 
i de nordjyske grubehuse, men de giver et fint lille indblik i li-
vet for de mennesker, der kan have benyttet og ejet grubehu-
set i anden halvdel af 900-tallet. Rideudstyr som sporer regnes 
normalt som tilhørende overklassen, og de er ofte fundet i grave 
sammen med våbenudstyr. Vægtloddet har sikkert været brugt 
i forbindelse med handel ved afvejning af ædelt metal som sølv. 

Udover at de er med til at datere grubehusene, så tyder de to 
fund derfor også på, at Dalls vikinger var andet end blot ordi-
nære bønder.

Fund indikerer tekstilproduktion
To andre fund fra grubehuset fortæller om en af de aktiviteter, 
der kan være foregået deri. Det er en tenvægt af brændt ler og en 
pren eller nål af knogle. De indikerer begge, at der har været en 
form for tekstilproduktion i grubehuset.

Det er langt fra usædvanligt, og i mange af de hundredvis af 
grubehuse, der er fundet andre steder, er både vævevægte fra store 
væve og de mindre tenvægte fra spindingen af tråd eller garn helt 
almindelige fund. De tekstilrelaterede fund er så hyppige, at gru-
behuse undertiden omtales som vævehytter. 

Den store produktion af tekstil, som grubehuse generelt 
repræsenterer, forbindes ofte med produktion af skibssejl. Sej-

Vægtlod af jern med en ydre 
skal af messing/bronze. Den 
rustne jernkerne har sprængt 
huller i den ydre skal. Vejer 
106 gram med påsiddende 
korrosion og sand. Højde 
2,3 cm. Fundet i det delvist 
udgravede grubehus.

Spore af jern fundet i det 
delvist udgravede grubehus. 
Stammer fra vikingetiden.
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ladsen med sejlførende skibe ser ud til at udvikle sig og blive 
almindelig i 600-800-tallet, hvor også grubehusene er talrigeste. 
Forsøg har vist, at tenvægte, der vejer over 30 gram er velegnede 
til spinding af sejlenes uldgarn. 

Tenvægten fra Dall vejer dog kun 20,7 gram, og således 
måske ikke været anvendt til vævning af sejl. Men vikingerne 
har selvfølgelig også haft behov for andre tekstiler end skibs-
sejl – selvom fremstillingen af sejl, der kunne være over 100 
m2 store, har været et enormt arbejde, som har fyldt meget i 
datidens tek stilproduktion.

Vikingesmykker og detektorfund
Foruden de nævnte fund fra grubehuset, blev der også fundet an-
dre flotte genstande fra vikingernes liv og levned i søgegrøfterne. 

Det ene er et forgyldt bronzesmykke, der sandsynligvis har 
været båret som et hængesmykke om halsen. Det har været op-
hængt i øsken, som i dag er afbrækket, og derfor har efterladt 
et brud i randen. Det andet fund er et bronzebeslag, der kan 
have prydet enden af en læderrem. Begge fund hører hjemme i 
anden halvdel af 900-tallet, og de har dermed måske tilhørt Dall-
beboerne med de store grubehuse.

Begge disse fund samt vægtloddet fra grubehuset blev fundet 
med metaldetektor af en af museets dygtigste og mest ihærdige 
detektorbrugere. I dag er det heldigvis almindeligt, at museer får 
hjælp fra private og frivillige detektorbrugere, der før og under en 
arkæologisk undersøgelse lægger en masse tidskrævende arbejde 
i detektorafsøgning. De frivillige metaldetektorbrugeres indsats 
giver ofte mange og meget interessante resultater, hvilket blandt 
andet disse Dall-fund er et godt eksempel på.

Ligner huse ved Fyrkat og Lindholm Høje
Omkring grubehusene i Dall fandt vi også spor efter mindst 
fem regulære bygninger, der kan have fungeret som boliger og 

Tenvægt af brændt ler. Har 
været brugt til spinding af 
garn/tråd. Vægt 20,7 gram. 
Højde 2 cm. Fundet i det 
delvist udgravede grubehus.

Tilspidset dyreknogle. Længde 
12,8 cm. Fundet i det delvist 
udgravede grubehus.
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gårdbygninger. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige ret 
sikkert om disse huse, der har efterladt mere end 200 stolpehuller 
i de gravede søgegrøfter. 

Foruden stolpehullerne blev der fundet nogle smalle grøfter 
i undergrundsgruset. De kan stamme fra et hus eller måske to, 
der har haft krummende langsider, så grundplanen blev nærmest 
skibsformet – dog uden spidse ender. Huse med netop denne 
form kendes særligt fra den yngre del af vikingetiden og den al-
lertidligste middelalder, dvs. ca. år 950-1075. De bedst kendte 
eksempler er fra vikingetidens ringborge som Fyrkat og Aggers-
borg, men hustypen er også fundet på både Lindholm Høje og i 
Aalborg. Sidstnævnte ligger i dag gemt under ca. fire meter tykke 
jordlag i Algade. 

Hvis sporene i Dall som formodet er fra sådanne huse, så er 
det meget tænkeligt, at de er samtidige med de førnævnte og 
usædvanligt store grubehuse. 

Huse fra middelalderen og senere
De mange stolpehuller stammer dog formentlig ikke alle fra vi-
kingehuse. En del tilhører sandsynligvis huse fra en helt anden 
tidsperiode. Men da der ikke blev fundet genstande i stolpehul-
lerne, og da der ikke er lavet 14C-dateringer eller lignende, er vi 
lidt på bar bund hvad angår dateringen. Der er dog visse detaljer, 
der gør, at vi godt tør formode, at nogle af stolpehullerne stam-
mer fra middelalderhuse (ca. 1050-1536). 

Det ser derfor ud til, at middelalderens Dall-beboere i første 
omgang blev boende oppe på bakken på det ret skrånende ter-
ræn, hvor vikingerne også holdt til. Hvis det er tilfældet, er vi 
tidsmæssigt inde i perioden, hvor nogle af bakkens beboere har 
benyttet Dall Kirke. Den er formentlig opført i 1100-tallet, og 
den eksisterer stadig den dag i dag.

Som tiden gik, flyttede alle middelalderens beboere dog væk 
fra bakken, og jorden blev til den landbrugsjord, der findes i dag. 
Men middelalderbeboerne forsvandt nok næppe alle på en gang, 
og her er det, at den sydlige og lavtliggende del af det undersøgte 
område kommer ind i billedet. Fra gamle kort er det kendt, at 
der her lå en gård i slutningen af 1700-tallet. Det drejer sig om 
gården Dalgård, der efter udskiftningen af landsbyen i 1795 blev 
udflyttet til markerne mod øst. I søgegrøfterne blev der fundet 
tydelige spor efter formentlig tre bygninger i form af gulve af 
kridt og lersmulder. Der er fundet enkelte genstande, blandt an-
det et bogspænde og et formodet saksefragment, begge af bronze/
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messing, og både bogspændet og saksen har formentligt tilhøre 
beboerne i disse bygninger.

Det vides endnu ikke, hvor langt den lavtliggende Dalgård 
rækker tilbage i tiden før 1700-tallet. Den kan dog sandsynligvis 
regnes for en efterfølger til bakkens middelalderlige bebyggelse. 
Men hvornår flytningen fra bakken og ned til den lave placering 
ved bakkens fod er sket, er uvist. Under alle omstændigheder 
faldt Dall nu ”på plads” så at sige og endte ved bakkefoden og 
randen af engene som de fleste af Himmerlands øvrige landsbyer.

Bekræfter Dalls mere end 1000-årige historie
Forundersøgelsen med søgegrøfterne påviste arkæologiske spor, 
der ”slutter” omkring år 1800 og som i hvert fald rækker helt 
tilbage til Harald Blåtands tid i 900-tallet. Bakken ved Dall 
rummer derfor et meget sjældent fortidsminde, der nærmest 
kan belyse hele landsbyens lange historie, selvom mange 
detaljer selvfølgelig endnu er ukendte, og selvom meget bygger 
på formodninger. 

Den gennemførte arkæologiske forundersøgelse har dog un-
der alle omstændigheder påvist tilstedeværelsen af en usædvanlig 
rig boplads beboet af nordjyske vikinger. Om vi nogensinde får 
mere at vide om Dalls oprindelse, det afhænger af eventuelle 
kommende arkæologiske udgravninger. Foreløbigt må vi nøjes 
med den vigtige viden, at der på bakken i Dall gemmer sig om-
fattende og spændende fortidsminder, der både kan fortælle me-
get om Dalls mere end 1000-årige historie og om udviklingen i 
Himmerlands landsbyer på et mere generelt plan.

Udsnit af Dall på matrikel
kort fra 1795 (Original 1 
kort). Det undersøgte areal 
er markeret med rødt. Syd
ligt i området ses Dalgård, 
der blev udflyttet efter ud
skiftningen i 1795.


